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Összefoglaló 
 

A Magyar Fürdőszövetség a hazai fürdőket üzemeltető szervezetek és legfontosabb 

partnereinek szakmai egyesülete. 1992. óta gondozza a magyar fürdőkultúra 

hagyományait, érdekképviseleti szervezetként részt vesz a releváns szakmai 
konzultációkban, tanácsadással, koordinációval segíti tagjait, partnereit. 

A Fürdőszövetség tagjai által biztosított adatszolgáltatás eredményeként a 2019. I. 

negyedévi főbb tendenciákról, változásokról összefoglalóan a következő megállapítások 

tehetők: 

• A keleti országrész fürdői nagyobb arányban vették ki részüket a növekedésből. 

• A fürdőüzemeltető társaságok értékesítésének nettó árbevétele a vizsgált 

negyedév tekintetében 2018. évi bázishoz képest átlagosan 7,4 %-kal, ezen belül a 

fürdőszolgáltatás nettó árbevétele átlagosan 5 %-kal, a gyógyszolgáltatásból 

származó nettó árbevétel (NEAK (társadalombiztosítási) támogatás és a vendégek 

által fizetett önrész együttesen) 8,1 %-kal emelkedett.  

• A gyógykezelések száma (01-es kezeléstípus („gyógyfürdő belépő”) nélkül) 

átlagosan 9,5 %-os növekedést mutatott. 

• A fürdőszolgáltatást igénybe vevők száma (látogatószám; egy vendég több zóna 

igénybevétele esetén is csak egy főnek számít) 2019 I. negyedévben átlagosan 0,9 

%-ot csökkent. Ezen belül a NEAK 01-es típusú gyógyfürdő belépők száma 0,3 %-

kal nőtt.  

• A fürdőszolgáltatáshoz kapcsolódó foglalkoztatottak száma (kölcsönzött 

munkaerővel együtt) 2019. I. negyedévben átlagosan 2,4 %-kal növekedett 2018. 

I. negyedévhez képest. 
 

 

Részletes elemzések 

1. Az értékesítés nettó árbevételének változása szolgáltatásonként 

1.1. Az értékesítés nettó árbevételének változása 

A beérkezett adatok alapján az értékesítés nettó árbevétele átlagosan 7,4 %-os 

növekedést ért el 2018. I. negyedévhez képest. Kelet- és Nyugat-Magyarországot 

összehasonlítva az egy fürdőre vetített átlagos változás a keleti országrészben 8 %-os, 
nyugaton 7 %-os növekedést jelent.  

Az értékesített fürdőszolgáltatások nettó árbevétele átlagosan 5 %-os emelkedéssel 

vette ki részét az összbevétel növekedéséből, amely szintén a keleten fekvő fürdőkben 

volt magasabb szintű.  
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Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása mindkét vizsgált évben ugyanolyan arányú 

volt, ezekben az arányokban releváns elmozdulás nem volt mérhető. Továbbra is 

megfigyelhető, hogy a fürdők törekszenek a bevételi struktúrájukban a 

fürdőszolgáltatásokat kiegészítő egyéb forrásokra is támaszkodni. 

 

 

1.2. A fürdőszolgáltatás nettó árbevételének változása 

 

A fürdőszolgáltatás árbevétele tehát alacsonyabb mértékben nőtt (átlagosan 5 %-kal), 

mint a fürdőüzemeltetők teljes értékesítési árbevétele (átlagosan 7,4 %-kal), ami arra 

utal, hogy a fürdők egyéb tevékenységei (pl. vendéglátás, szálláshely szolgáltatás, 

bérbeadás) nagyobb növekedési potenciált jelentenek, mint maga a fürdőszolgáltatás. 

Ebben a jelenségben vitathatatlanul szerepet játszik a magas, 27%-os áfa-kulcs 

versenyképességet és növekedést fékező hatása továbbra is. 

1.3. A gyógyszolgáltatás nettó árbevételének változása 

 

A teljes bevétel növekedését összességében növelte az értékesített gyógyszolgáltatások 

nettó árbevétele, ugyanis ez a szegmens 2019. I. negyedévben átlagosan 8,1 %-kal 

nagyobb forgalmat generált, mint egy évvel korábban.  
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2. A különböző szolgáltatások átlagárának alakulása 

2.1. A fürdőszolgáltatás átlagárának alakulása 

 

Csökkenő különbségek az országon belül 

A Magyar Fürdőszövetség kalkulációi alapján 2019. I. negyedévben az ország keleti és 

nyugati felén is egyértelmű növekedést mutatnak az átlagárak (7,5 %, 4,3 %). 

Folytatódott a tendencia, miszerint a nyugati országrész átlagárai magasabbak a keleti 

országrész átlagáraihoz képest. Azonban a keleti országrészben olyan jelentős az átlagár 

növekedés 2018. I. negyedévről 2019. I. negyedévre, hogy a nyugati és keleti átlagárak 

közötti különbség 2019-ben mérséklődött. 2018-ban 10,4 %-kal magasabb átlagárak 

voltak jellemzők nyugaton, 2019-ben már csak 7 %-kal magasabbak. 

 

2.2. A gyógyszolgáltatás átlagárának alakulása 
 

Felzárkóznak a keleti szolgáltatási árak 

A gyógyszolgáltatások átlagár alakulásánál mérsékeltebben, de érvényesül a 

fürdőszolgáltatások átlagár változása kapcsán tapasztalt tendencia. Nyugat-Magyarország 

fürdői a gyógyszolgáltatások vonatkozásában is magasabb árszintet tudnak realizálni, 

mint a keletiek, azonban az országrészek közötti eltérés 2019-re 11,4 %-ra csökkent a 

2018-ban mért 14,5 %-os eltéréshez képest.   

A gyógyszolgáltatásokat átlagosan 5,8 %-kal magasabb áron vehették igénybe a vendégek 

a keleti országrészben, míg nyugaton 3%-os átlagár emelkedést realizáltak a fürdők, ami 

országosan 5,2 %-os növekedést jelent. 

3. Fürdőlátogatók, gyógyfürdő belépők (01 kódszám) és gyógykezelések számának 

alakulása 

Stagnáló látogatószámok 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hazai fürdők rendkívül változatos szolgáltatás- és 

belépőjegystruktúrával működnek, ennek megfelelően a látogatószám számításánál már 
elvi szinten is egymástól meglehetősen eltérő módszereket alkalmazhatnak. 

A fürdőszolgáltatást igénybevevők egy fürdőre jutó éves átlagos látogatószáma a kelet- 

nyugati összehasonlítás alapján is eltérő mértékben változott. A fürdőlátogatók száma 

átlagosan 2018. I. negyedévről 2019. I. negyedévre 0,9 %-kal csökkent (7,4 %-os 

hozzá kapcsolódó átlagos bevételnövekedés mellett, amely a jelentős átlagár 
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növekedésben is visszaköszön), a vizsgált fürdők adatainak összesítése alapján, azonban a 

keleti és nyugati országrész látogatószáma eltérő irányba változott.  

A fürdőszolgáltatást igénybevevők számának ~1 %-os csökkenése mellett a NEAK 01-es 

gyógytényezőt kiváltó vendégek száma a két időszak vonatkozásában számottevően nem 
változott, 0,3 %-ot nőtt. 

4. Fürdőszolgáltatásban foglalkoztatottak száma 

A fürdőszolgáltatásban foglalkoztatottak száma a kölcsönzött munkaerő létszámának 

figyelembevételével került meghatározásra. A fürdőszolgáltatáson kívüli 

szolgáltatásokban (pl. vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás, stb.) alkalmazott 

munkavállalók létszámadata nem képezte részét az adatszolgáltatásnak, de a 

cégműködésben, igazgatásban érintett állományi létszám igen.  

2019. I. negyedévben a foglalkoztatottak száma átlagosan 2,4 %-kal nőtt az előző év I. 
negyedévéhez képest.  
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